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Doamnei/Domnului: 

Cristian ZAMA, Director Direcția Organism Intermediar POR, Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Est 

Jenica CRĂCIUN, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud-Est 

Mariana VIȘAN, Director Adjunct Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională 
Sud Muntenia 

Monica BOTEA, Șef Organism Intermediar POR  

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest 

Silviu ADĂMUȚ, Director, Direcția Implementare POR  

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest 

Sanda CĂTANĂ, Șef Organism Intermediar POR 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest 

Dan POPA, Director, Departament Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Centru 

Emilia BĂLĂLĂU, Director general adjunct 

Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov  

 

Stimați colegi, 

 

După cum bine cunoașteți, potrivit prevederilor OUG nr.65/2020 privind unele măsuri pentru 
digitalizarea sistemului de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de 
investiţii pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

Începând cu data de 1 iunie 2020, corespondenţa între autorităţile de management, 
organismele intermediare şi beneficiari se va derula numai în format electronic, (…) Se 
consideră corespondenţă între părţi: e-mailuri, notificări prin intermediul sistemului 
SMIS2014+/MySMIS2014, solicitări de clarificări/răspunsuri la clarificări, precum şi orice 
alte documente electronice care sunt necesare în derularea proiectelor” 

În acest context, actul normativ completat prevede: 

Contestaţiile formulate de beneficiari cu privire la documentele prevăzute la alin. (1)    
<Titlurile de creanţă emise în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene 
structurale şi de investiţii, precum şi alte acte administrative emise de autorităţile de 
management în exercitarea atribuţiilor de autoritate publică ….>se transmit/se primesc 
numai prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014, semnate  
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cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale. Toate anexele 
documentelor menţionate la alin. (1) şi care fac parte din acestea se transmit împreună cu 
documentele respective, indiferent dacă se regăsesc în sistemul informatic 
SMIS2014+/MySMIS2014(…) 

Prin urmare, beneficiarii care implementează proiecte în cadrul POR sunt obligați sa depună 
contestațiile împotriva titlurilor de creanță/actelor administrative emise de MLPDA numai 
prin modulul Comunicare al sistemului informatic SMIS2014+/MySMIS2014.  

Chiar dacă cea mai mare parte a acestor contestații sunt transmise AMPOR direct pe email 
(ceea ce oferă siguranța analizării lor cu respectarea termenelor legale) au existat situații 
în care acestea au fost încărcate numai în Modulul comunicare și astfel s-a întârziat 
preluarea lor spre analiză și răspuns. 

Având în vedere modalitatea de comunicare și de operare a acestui modul al sistemului 
SMIS2014+/MySMIS2014 și termenele pe care le au de respectat atât beneficiarii cât și 
AMPOR, există posibilitatea ca aceste contestații să nu fie preluate la timp de responsabilii 
cu analiza lor din cadrul AMPOR. 

Astfel, pentru a evita pe cât posibil astfel de situații și pentru a ne asigura suplimentar că 
toate contestațiile ajung la AMPOR, vă rugăm să ne sprijiniți prin a le recomanda tuturor 
beneficiarilor ca, în situația în care transmit contestațiile împotriva titlurilor de 
creanță/actelor administrative emise în procesul de implementare a proiectelor, prin 
intermediul Modului comunicare, să transmită și un email de informare la adresa 
contestatii_POR@mlpda.ro. 

Facem precizarea că scrisoarea de față are în vedere contestațiile împotriva: 

- notelor de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare;  
- proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare;  
- proceselor-verbale de stabilire a creanţelor bugetare rezultate din aplicarea 
dobânzilor datorate;  
-  informărilor privind cheltuielilor aprobate la rambursare/plata;  
- notelor de reduceri procentuale (Note de neconformitate) din sumele solicitate la 
plată din cererile de rambursare;  
-  Adreselor de informare prin care se stabilește neeligibilitatea unor sume solicitate 
la rambursare/plată;  
- deciziilor de recuperare a sumelor acordate cu titlu de prefinanţare;  
- deciziilor de stabilire a dobânzilor datorate pentru neachitarea, la termen, a 
creanţelor stabilite în baza deciziilor de recuperare a sumelor acordate cu titlu de 
prefinanţare. 
 

 

Mulțumim pentru colaborare, 

Lucia Băicoianu, Director 

Șef adjunct AMPOR 
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